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Neurociència i educació

Tomás Ortiz, doctor en Medicina i Psicologia

En quin grau es poden integrar els
coneixements que es tenen sobre
neurociència amb l’activitat escolar?
Intentarem esbrinar-ho amb aquest
escrit.

En els darrers anys, en el camp de la
ciència s’estan desenvolupant una
sèrie de coneixements que estan aglu-
tinats al voltant de l’anomenada neu-
rociència cognitiva. Aquesta branca de
la neurologia pretén donar resposta a
una parcel·la molt concreta: investiga
per saber de quina manera el cervell
pot organitzar la informació quan ha
de fer una activitat cognitiva (per
exemple, quan fa una operació de càl-
cul, quan llegeix, etc.).

Els processos d’aprenentatge són con-
siderats pels neurocientífics com a
processos cerebrals en els quals el cer-
vell reacciona davant un estímul, l’a-
nalitza, el processa, l’integra i l’execu-
ta. El canvi cerebral continu en inter-
actuar amb el medi ambient, sobre la
base de la biologia i l’experiència, al
llarg de la vida, amb especial interès i

incidència en l’etapa infantil, deter-
mina l’estructura i el funcionament
cerebrals. De fet, està comprovat que
hi ha estructures cerebrals diferents
segons l’educació rebuda. 

D’aquí podem treure la primera idea
fonamental: l’educació és bàsica en
l’estructura del cervell. En aquest sen-
tit, el començament de l’estimulació
ambiental reglada, les emocions, la
motivació de l’aprenentatge mitjan-
çant l’acció, seran definitius. Si s’a-
consegueix que l’infant integri bé
aquests aspectes, el seu desenvolupa-
ment cerebral serà òptim.

Durant l’aprenentatge i la maduració
cerebral, es poden observar dos perí-
odes: els períodes anomenats crítics i
els períodes dits sensitius. En els pri-
mers, s’observa que es desenvolupen
més les capacitats. Estan orientats a
processos sensorials, simples, primi-
tius, i s’esdevenen més en els primers
anys de vida, fins i tot durant el perí-
ode prenatal. Quant als períodes sen-
sitius, apareixen quan el cervell està
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Les neurociències estudien l’estructura i la funció quími-
ca, farmacològica i patològica del sistema nerviós, i com
els diferents elements del sistema nerviós interaccionen
i generen la conducta. 

En el nivell més alt, les neurociències es combinen amb
la psicologia per crear la neurociència cognitiva. Avui en
dia, aquesta branca proporciona una nova manera d’en-
tendre el cervell i la consciència, ja que es basa en un

estudi científic que uneix disciplines com ara la neuro-
biologia, la psicobiologia o la psicologia cognitiva
mateixa. Aquest fet, ben segur, canviarà la concepció
que hom té ara sobre els processos mentals implicats en
el comportament i les seves bases biològiques.
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més disposat al canvi. Aquests perío-
des permeten aprendre a gran veloci-
tat, ja que el cervell està disposat a
captar la informació. Aquesta infor-
mació dependrà, no tan sols del des-
envolupament biològic, sinó també
de l’ambient, la motivació, els interes-
sos dels infants, com els positivam,
etc. S’orienten més a processos d’apre-
nentatge al llarg de tota la vida.
Fixem-nos en un fet curiós: què fa
que un infant sigui seguidor del
Barça o del Madrid? És evident que
no estudia quins són els jugadors i,
malgrat això, en coneix tots els noms
de memòria, gairebé de manera auto-
màtica. Aquest seria un exemple de
període sensitiu; poder-los identifi-
car en el moment oportú és molt
important perquè donen la clau per a
un bon aprenentatge escolar i un bon
desenvolupament cerebral. 

Encara que els processos de madura-
ció cerebral dels quals parlam tenen
un gran desenvolupament en la
infància, diferents estudis amb neu-
roimatges donen suport a la idea que
aquests processos també es produei-
xen després de la pubertat.

En els processos de neurodesenvolu-
pament cognitiu relacionats amb la
consolidació de la memòria i la millo-
ra de l’aprenentatge escolar, caldrà
tenir en compte també aquests fac-
tors externs si volem treure’n el
màxim profit:

• El son. Una bona educació del son
afavoreix els processos d’aprenen-
tatge escolar. De fet, els infants
amb dèficit d’atenció tenen també
molts de problemes amb el son.

• L’exercici físic i les activitats en
grup. Això ens fa pensar en la
importància de regular diàriament
les activitats físiques i esportives. 

• La nutrició, tant pel que fa als
aspectes de contingut de proteï-
nes, oligoelements, vitamines, etc.,
com pel que fa a la necessària edu-
cació quant a menjar bé, de mane-
ra regular, amb berenars equili-
brats i amb una bona hidratació al
llarg del dia. 

• Creació d’un ambient emocional
estable i una estimulació rica, nova
i organitzada tant a casa com a l’es-
cola afavoreixen un bon neuro -
desenvolupament cerebral i cogni-
tiu que tindrà els seus millors
resultats al llarg de tota la vida. 

Entenem que la participació dels
pares en aquest model educatiu pro-
posat hauria d’estar orientada a gene-
rar a la llar un ambient ric en expe-
riències culturals, estímuls educatius,
culturals i de coneixements escolars,
així com a demostrar una actitud
positiva cap a l’estudi que faciliti un
aprenentatge a casa. I quin hauria de
ser el pla d’actuació per aconseguir el
desenvolupament i l’èxit d’aquest
model? Podríem sintetitzar-lo d’a-
questa manera: 

• Generar motivacions positives
vers la cultura i l’aprenentatge
escolar. Algunes de les actuacions
que es poden dur a terme són afa-
vorir un ambient musical amb
poca televisió; fer gimnàstica cere-
bral orientada a millorar i, si escau,
a rehabilitar les funcions cogniti-
ves i/o escolars, i vigilar el son, la
nutrició i la hidratació dels fills. 

• Parlar molt amb els fills també és
un element facilitador d’un
ambient emocional estable, tran-
quil, comunicatiu.

• Tenir molt en compte la impor-
tància del moviment en els proces-
sos d’aprenentatge. En aquest sen-
tit, caldria insistir que els fills fes-
sin cada dia uns minuts d’exercicis
motrius d’equilibri, precisió,
seqüenciació i coordinació. Acti-
vitats tan simples com gatejar,
seguir una línia amb els ulls oberts
o tancats i les mans esteses, estar
uns segons a peu coix, seqüenciar
moviments amb els dits de la mà
cada vegada més ràpids, etc., són
bàsiques per millorar l’aprenentat-
ge escolar. 

• Establir com a objectiu pedagògic
prioritari jugar cada dia uns
minuts amb els fills a determinats
jocs amb els quals s’afavoreixen les
funcions executives, principal-

ment la flexibilitat cognitiva, la
inhibició i la memòria de treball. 

Els pares no han d’oblidar tampoc
que l’habitació on els infants aprenen
ha d’estar molt ben il·luminada, amb
una temperatura al voltant dels 22
graus i sense renous. Finalment, hau-
rien de tenir en compte dos aspectes
importants que ja hem comentat i
que són fonamentals en la millora de
l’activitat cerebral: la nutrició i el son.

En relació amb la nutrició, els pares
haurien de procurar una alimentació
equilibrada en la qual no falti un bon
berenar a primera hora amb cereals,
fruites i productes lactis; un berenar a
mig matí amb un iogurt, una fruita,
un tassó de llet o sucs, i un bon àpat
ric en oligoelements, proteïnes i vita-
mines, i amb més peix que carn si
volen que millorin l’aprenentatge
escolar. El berenar i el sopar no han
de ser gaire consistents, però sí que
han de ser rics en hidrats de carboni,
minerals i àcids grassos tipus omega
3, ja que d’aquesta manera es permet
que el cervell tingui sempre un bona
activitat cerebral, necessària per a un
bon rendiment escolar. 

…aquesta creació
de noves neurones
i sobretot l’àrea on

es crearan
depenen de
l’activitat

cognitiva que
desenvolupin els
infants: com més
exercitin el cervell,

més neurones
crearan…




